Dansk Akvarieunions Region Sjælland
Referat fra bestyrelsesmøde i DAU Region Sjælland.
Hvor?:

Ølstykke Akvarie Forenings lokaler

Hvornår?: 19.11.2014, kl. 19:00
Hvem?:

Gersagerparkens Akvarieforening .......... Deltog ikke
Haslev Akvarieforening ......................... Deltog ikke
Holbæk Akvarieklub ............................. Afbud
Karlemosens Akvarieklub ...................... Afbud
Roskilde Akvarieforening
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Ølstykke Akvarieforening

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af referent (Ølstykke)
Godkendelse af referat fra sidste møde
Orientering fra formanden
Økonomi
Aktiviteter i Regionen:
Evaluering af foredragsdagen
Fastlæggelse af evt. fælles hjemmebedømmelse
6. Orientering fra klubberne/foreningerne
7. Fastlæggelse af næste møde
Ad dagsordenspunkt 1 - Valg af referent
Kim Nilsson fra Ølstykke tog referat
Ad dagsordenspunkt 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde
Der var ikke fremsendt et egentligt referat fra Gersagerparkens Akvarieforening.
Formanden havde derfor lagt sine egne notater fra mødet 24.04.2014 på
hjemmesiden.
Formandens noter blev godkendt som mødereferat.
Ad dagsordenspunkt 3 - Orientering fra formanden
Per havde ikke meget nyt siden sidste møde, men oplyste at næste generalforsamling i DAU skal være afholdt inden udgangen af 1. kvartal 2015.
Vejle Akvarieforening har tilbudt at være vært for den ordinære generalforsamling i 2015, som formentlig bliver afholdt søndag 22.02.2015 i forbindelse med en planlagt akvariemesse.
Ad dagsordenspunkt 4 – Økonomi
Regnskabet (se bilag på side 4 af dette referat) blev fremlagt til godkendelse. Siden sidste møde, har der kun været udgifter på 500,- kr. i forbindelse med foredragsdagen i Ølstykke den 21.09.2014.
Roskilde Akvarieforening havde, som den eneste forening, indbetalt det aftalte kontingent på 250,- kr. som bringer kassebeholdningen op på 335,35
kr.
Regnskabet godkendt.
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Ad dagsordenspunkt 5 - Aktiviteter i Regionen
 Evaluering af foredragsdagen
De, der kunne holde foredrag om hjemmelavede baggrunde, kunne desværre ikke. Foredragsdagen blev derfor afholdt med to foredrag, som
begge var underholdende og lærerige.
Foredragsdagen var, alt i alt, en succes trods fremmødet ikke var overvældende.



Fastlæggelse af evt. fælles hjemmebedømmelse
Der var enighed om, at der igen i 2015 skal arrangeres hjemmebedømmelse i kredsen.
DM forventes afviklet medio april 2015 (efter påske) så der planlægges
afholdt regionsbedømmelse 29.03.2015 med tilmeldingsfrist
02.03.2015.
Formanden bestiller dommere.
Såfremt der i den enkelte forening er mange akvarier der tilmeldes i
samme klasse, må det bestræbes at der afholdes klubmesterskaber inden regionsmesterskabet så der ikke bliver urimeligt mange akvarier til
bedømmelse den 29.03.2015.



Køge akvariemesse 08.-09.11.2014
Både Roskilde Akvarieforening og Ølstykke Akvarieforening havde en
stand på messen, og begge betegnes som succesfulde.
Begge foreninger vil deltage på en fremtidig messe.
Kim fra Ølstykke havde talt med Michael der arrangerede messen, og
Michael bekræftede, at der ikke bliver arrangeret messe i Køge igen før
om to år.
Det blev på den baggrund besluttet, at der planlægges afholdelse af en
”akva-dag” den 01.11.2015, som udgangspunkt i Køge.
Formanden tager kontakt til Køge Akvarieforening for at høre om de
kan/vil reservere lokaler til arrangementet.
Det besluttedes, at der som udgangspunkt skal være:
- Akvaquiz
- Auktion
- Foredrag (gerne to)
På forespørgsel gav Peder Bach og Kim Nilsson fra Ølstykke tilsagn om
at stå for indskrivning og afholdelse af auktionen. Kim vil lave auktionstilmeldingsblanket som Per gør tilgængelig på regionens hjemmeside.
Af emner til foredrag blev foreslået:
- Hjemmelavet baggrund ved MakeMake
- Foder til akvariefisk (hvad skal jeg købe / fange / lave?)
- Fiskesygdomme og deres behandling
- Kilifisk
- Rovfisk
- DIY akvarielamper med LED
- Generel akvarieteknik
Formanden kontakter i første omgang MakeMake og en der kan fortælle
om foder – Peder undersøger om en kollega fra Den Blå Planet evt. kan
holde sådan et foredrag. Peder undersøger også om det er muligt, at
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Den Blå Planets dyrlæge kan holde et foredrag om fiskesygdomme og
deres behandling.
Akva-dagen bør være et fast punkt på de kommende møders dagsorden.
Ad dagsordenspunkt 6 - Orientering fra klubberne/foreningerne
 Roskilde akvarieforening har p.t. ca. 20 medlemmer hvoraf 8-12 i
gennemsnit deltager på det månedlige møde.
Der var god respons på foreningens stand på Køge messen, med
positive tilkendegivelser og sandsynligvis medlemstilgang.
Derudover er det ”business as usual” uden de store armbevægelser.
 Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub har p.t. 24 medlemmer
hvoraf 10-12 i gennemsnit deltager ved hjemmemøderne.
Også her går det stille og roligt ligesom det plejer.
Foreningens formand har netop (01.11.2014) åbnet en dyrehandel (Fuld af dyr) i Slagelse.
 Ølstykke Akvarieforening har p.t. 32 medlemmer hvoraf 12-15
kommer i lokalerne hver mandag og yderligere ”nogle stykker”
kommer mere ”uregelmæssigt”.
Bestyrelsen deltog på en workshop vedrørende hvordan det nye
kulturhus i kommunen (det gamle Stenløse Rådhus) kunne anvendes. Til trods for at dette var en succes, hvor 7 ud af 9 arbejdsgrupper havde akvarieforeningen med på planen over hvem
der burde ”bo” i huset, er det efterfølgende offentliggjort, at det
ikke bliver tilfældet, idet der ikke bliver faste lokaler til nogen foreninger.
Ad dagsordenspunkt 7 - Fastlæggelse af næste møde
Næste møde blev aftalt til tirsdag 14.04.2015 kl. 19:00 hos Per, Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted.
Uden for dagsordenpunkter - Eventuelt:
Peder fra Ølstykke havde på Køge messen talt med den nye forening Øresunds Aktive Akvarister (en del tidligere medlemmer fra Nivå-Kokkedal
Akvarieklub), som gerne ville indgå i et samarbejde med Ølstykke Akvarieforening.
Klubben er medlem af DAU og der var enighed om, at de skulle inviteres til
at deltage i regionens samarbejde og aktiviteter.
Formanden vil kontakte foreningen og tilbyde medlemskab i regionen.
Per orienterede om, at han igennem de sidste tre år har forsøgt at ”afsætte” formandsposten i regionen til anden side uden held. Men efter en snak
med Ølstykke Akvarieforening er det lykkedes at overtale Allan Olssen
(formand i ØAF) til at overtage posten såfremt der ikke stiller andre kandidater.
Endeligt valg af ny formand aftales til næste møde i kredsen.
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Bilag – Regnskab:
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